
والرمحة  )) فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ((أي ذو رمحة ذو رمحة بالغة قال اهللا تعاىل:  )) رحيم ((

؛ وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على اهللا  صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل بالقرآن والسنة وإمجاع السلف

تلقي الصفات من العقول فما اقتضى العقل نفيه ؛ ألن من أصول عقيدم أن  بعقوهلم وتركوا الكتاب والسنة

، ويقول شيخ اإلسالم إم  وجب نفيه وما اقتضى إثباته وجب إثباته وما مل يقتضي نفيه وال إثباته توقفوا يف

انقسموا يف قسمني، بعضهم توقفوا فيه وأكثرهم نفاه، قالوا ألنه البد من دليل إجيايب على ثبوته وأنت ترى أن 

؛ ألم إذا قالوا إذا أثبت العقل  اخلبيث يستلزم تنكري ما جاء يف القرآن وإثبات ما مل يأت يف القرآنهذا األصل 

؛ هذا يف معبودهم وإهلهم يتصرفون  ، وإذا نفى شيئا نفيناه شيئا أثبتناه يعين سواء يوجد يف الكتاب والسنة أم ال

بيثة لوجدها خطرا عظيما ولو ال أم يعذروم ؛ والشك أن اإلنسان إذا تأمل هذه القاعدة اخل هذا التصرف

، هم ال ينكرون الرمحة يعين إنكارا  ؛ حنن نؤمن بأن هللا تعاىل رمحة بأم قالوا ذلك تأويال لكان األمر خطريا جدا

 ، لو أم أنكروها إنكار تكذيب يعين أم ينكروا إنكار تكذيب لكنهم ينكروا إنكار تأويل ولذلك مل يكفروا

، الرمحة هي الثواب أو إرادة  ألن هذا تكذيب للخرب لكنهم ينكروا إنكار تأويل ويقولون إن الرمحة ؛ لكفروا

، وإرادة الثواب صفة  ؛ إما الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن اهللا عزوجل خملوق عن بائن اهللا الثواب

ليت هي إحدى الصفات السبع؛ وعجبا أم يثبتون اإلرادة ؛ لكن هم يقرون باإلرادة يثبتون اإلرادة ا يف ذات اهللا

  بطريق خفي وينكرون الرمحة مع أن طريقها واضح؛ اإلرادة يقولون حنن نستدل بأن اهللا مريد بالتخصيص يعين

كونه خيصص مثال اللسان على هذا الوجه مستطيل القامة يريد بعقل وما أشبه ذلك وخصص البعري خبصائصها 

؛ ألنه لو ال اإلرادة  ها والشمس خبصائصها والقمر خبصائصه هذا يدل على أيش ؟ على إرادةوالشاة خبصائص

؛ لكنهم يقولون التخصيص يدل على اإلرادة؛ داللة التخصيص على اإلرادة إرادة  لكانت املخلوقات كلها سواء

النعم على الرمحة واضحة أو غري ؛ لكن داللة  خفية ما كل إنسان يعرفه حىت طالب العلم ما يعرفونه إال إذا قرءوا

، كل يعرف أن من رمحة اهللا جعل الليل والنهار وجعل األمطار واألار وغري ذلك يعرفها  واضحة ؟ واضحة

 ، العجيب أم يقولون الرمحة ال نثبتها النتفاء داللة العقل عليها واإلرادة نثبتها لداللة العقل عليها اخلاص والعام

يف هذه اآلية  اهللا ! أيهما أبني ؟ داللة العقل على الرمحة أو على اإلرادة ؟ على الرمحة الشك .، فيقال: سبحان 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن  ((؛ لقوله:  ؛ أوال: حث اإلنسان على التوبة حىت لو ظلم الكرمية فوائد

ومن فوائد هذه اآلية: أن  التوبة . واهللا تعاىل مل يقل هذا رد خرب بل ألجل احلث على اهللا يتوب عليهم ))

؛ وإمنا قلنا ذلك ألن الظلم  التائب من الظلم مهما كان حىت من الشرك إذا تاب وأصلح فإن اهللا يتوب عليه

 .يا بني ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم ))  ((يشمل الشرك كما قال اهللا تعاىل عن لقمان أنه قال البنه: 



وهذا واضح أن  من بعد ظلمه )) ((؛ لقوله:  كرمية: أن فعل املعاصي وترك الواجبات ظلمومن فوائد هذه اآلية ال

ومن  النفس عند اإلنسان أمانة جيب أن يسعى هلا ما هو األصلح واألنفع فإذا خالف فهو ظامل خائن لألمانة .

لكن هل اإلصالح شرط للتوبة و  وأصلح )) ((؛ لقوله:  فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد يف التوبة من اإلصالح

؛ وهلذا نقول الصحيح أنه جيوز أن  يف مجيع األعمال أو شرط للتوبة يف ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم ؟ الثاين

يتوب من ذنبه مع اإلصرار على غريه، هو ال يستحق أن يسمى تائب على وجه اإلطالق بل يقيد إنه تائب من  

ومن فوائد اآلية الكرمية: تأكيد توبة  ظلمه وإن مل يكن أصلح مجيع أحواله .أي ما فسد ب أصلح )) ((؛ إذا  كذا

وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأا ؟ مخسة طيب  فإن اهللا يتوب عليه )) ((؛ لقوله:  اهللا على من تاب وأصلح

 ((؛ لقوله:  حيث خيتم األحكام مبا يناسبها من أمساء اهللا ، ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بالغة القرآن الكرمي .

مث قال اهللا  ، رحيم . ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني الكرميني هللا عزوجل: غفور . إن اهللا غفور رحيم ))

 ألم تعلم )) ألم تعلم أن هللا له ملك السموات واألرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء )) (( ((تعاىل: 

ألم تعلم  ((، كل من يصح توجه اخلطاب إليه فإنه داخل يف قوله:  ب لكل من يصح توجه اخلطاب إليهاخلطا

ألنه نرى أن خطاب املفرد يف القرآن الكرمي يشمل كل من يتأتى خطابه أو نقول كل من يصح توجيه اخلطاب  ))

أمل نشرح لك  ؛ فمثال (( خاصا به إليه إال إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصالة والسالم فيكون

؛ لكن إذا جاء من غري أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن  ، هذا خاص صدرك )) ؟ خاص

؛ فإنه حيمل على أيش ؟ أنه موجه إىل كل من يصح توجه اخلطاب إليه؛ وقد ذكرنا فيما  القرآن خياطب كل الناس

، أو لكل من  ، أو لغريه أوال مث لغريه تأسيا ول أوال مث لغريه ثانياسبق اخلالف يف هذا هل هو موجه إىل الرس

، وأتى ذه اآلية يف  ؛ أمل تعلم أيها املخاطب أن اهللا له ملك السموات واألرض يصح اخلطاب وهذا هو األوىل

؛ فقال اهللا  ؟ ملاذا هذه مكاا الالئق ألن ما سبق كله يف إقامة احلدود، فلعل النفس تقول ملاذا هذه الشدة

، له ملك السموات  ؟ واالستفهام هنا للتقرير ألم تعلم أن اهللا له ملك السموات واألرض )) ((عزوجل: 

يعذب من يشاء  ((؛ وهلذا قال:  واألرض إذا كان له ملك السموات واألرض فإنه حيكم مبا شاء ويفعل ما شاء

قدمت املغفرة على التعذيب يف هذه اآلية قدمت تعذيب على املغفرة، ويف آية أخرى ؟  ويغفر لمن يشاء ))

 على احلدود والعقوبات فناسب أن يقدم التعذيب على املغفرة . واملناسبة واضحة يعين هنا الكالم على أيش ؟

كم ما يريد ال تظن أن ال تظنوا أن اهللا إذا قال يفعل ما يشاء حيكم ما يشاء حي يعذب من يشاء )) ((وقوله: 

؛ بل يعذب من يشاء إذا اقتضت احلكمة تعذيبه ويغفر ملن يشاء إذا اقتضت احلكمة أن  األمر على غري احلكمة

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  ((؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  يغفر اهللا له



ختم ذه اآلية ومن قدرته عزوجل أن أمر بعقوبة  لى كل شيء قدير ))واهللا ع ((وقوله:  . عليما حكيما ))

؛ فاهللا تبارك وتعاىل يفعل ما يشاء بدون عجز،  اجلناة على الوجه املذكور؛ القدرة هي فعل الشيء بدون عجز

هو ف وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض إنه كان عليما قديرا )) ((قال اهللا تعاىل: 

اهللا الذي خلقكم من  ((، قال اهللا تعاىل:  ؟ الضعف نعم ؛ القوة ويش ضدها سبحانه وتعاىل ال يعجزه شيء

؛ ما  لكن القدرة ضدها العجز ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ))

؛  ن من ذي اإلرادة ومن غريهالفرق بينهما ؟ الفرق بينهما أن القدرة ال تقوم إال من ذي إرادة والقوة تكو 

 (( ؛ ألن القدرة ال تكون إال من ذي إرادة ؛ اجلدار يقال قوي وال يقال قادر فاإلنسان يقال قادر ويقال قوي

 ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد أوال: تقرير عموم ملك اهللا عزوجل . واهللا على كل شيء قدير ))

؛  ومن فوائدها: أن امللك العام للسموات واألرض خاص باهللا . السموات واألرض ))ألم تعلم أن اهللا له ملك 

قال علماء البالغة: وتقدمي ما حقه التأخري يفيد  له ملك السموات واألرض )) ((دليله ؟ تقدمي اخلرب يف قوله: 

؛ قال اهللا تعاىل:  يه أحدومن فوائد اآلية الكرمية: أن ملك السموات واألرض هللا ال يشارك ف احلصر واالختصاص.

ال يملكون مثقال ذرة في السموات  ((وقال تعاىل:  والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير )) ((

فإذا قال قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية  .وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير )) 

أو ما ملكت  أو ما ملكتم مفاتحهم )) (( ((بني قوله تعاىل: الكرمية واختصاص ملك السموات واألرض باهللا و 

فاجلواب سهل، ملك اهللا عزوجل عام يتصرف كما يشاء  وما أشبه ذلك من إثبات امللك للمخلوق ؟ أيمانكم ))

؛ أليس كذلك ؟ ممنوع   ويف كل شيء، ملك اإلنسان خاص ومقيد أيضا ال يتصرف اإلنسان يف ملكه كما يشاء

؛ فامللك إذا قاصد تصرفا  ، ممنوع من املعاوضة يف اهولة بل ممنوع من أن يتلف ماله ممنوع من الغش ، من الربا

؛ لكن ملك اهللا عزوجل عام يف كل شيء يف  وعينا حىت األعيان ما ميلك اإلنسان كل شيء، ميلك ملكه اخلاص

ومن فوائد هذه اآلية   إال بإذن اهللا .؛ ولذلك ليس لنا احلق أن نتصرف فيما ملكنا اهللا األعيان والتصرف فيها

؛ لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إال بذنب،  الكرمية: إثبات العقوبة واملغفرة هللا عزوجل؛ وذلك لكمال سلطانه

والشك أن اهللا يعذب من يشاء ))  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية: إثبات املشيئة هللا بذنب يستحق العذاب عليه .

فإن قال قائل: مشيئة اهللا يف  ، يقول املسلمون كلهم ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن. التامة عزوجل له املشيئة

؛ لكن هل له  أفعاله واضح يعين كونه ينزل املطر وينبت النبات وخيلق السموات واألرض وحييي ومييت هذا واضح

ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين  ((قال اهللا تعاىل: ،  مشيئة يف أفعال العباد ؟ أجيبوا ؟ نعم له مشيئة يف أفعال العباد

من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا 



ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا عزوجل على كل  وجل. كررها مرتني ليبني أن فعلهم مبشيئة اهللا عز  ))

يف  سبحانه وتعاىل ال يعجزه شيء وفهعلى كل شيء قدير  واهللا على كل شيء قدير )) ((وله: ؛ لق شيء

، هو قادر على كل شيء وال  أبدا ال يستثىن شيء وهل يستثىن من هذا العموم شيء ؟ .السموات وال يف األرض

ي االختبارات إن شاء اهللا نقف هنا على رأس احلزب ألنه على رأيكم انتهى وقت الدراسة إىل أن تنته استثناء .

  تعاىل .

  ملاذا ال ميكن السارق من إرجاع يده بعملية جراحية ؟ السائل :

فإذا أعيدت اليد ما  جزاء بما كسبا نكاال )) ((، ما صار. .حنن ذكرنا  إذا عادت ما صار لك فائدة الشيخ :

؛  ماعز فقد تركوه يتوب فيتوب اهللا عليه؛ أما قصة  تبني إن هذا سارق وأنه تقطع يد السارق فلم تكن هلا فائدة

؛  وهذه املسألة حنن ذكرنا فيما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاين قلنا ألنه فيه حد معلوم يف الشرع فال يتعدى

فيه أيضا معىن آخر ، يد السارق إذا قطع صارت نكاال ألا ظاهرة كل يراها لكن قطع الذكر من الزاين مستور 

  ال يعلم أحد .

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

يحرفون  كأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتو ب

ا ومن يرد اهللا فتنة فلن تملك له وإن لم تؤتوه فاحذرو  مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه دالكلم من بع

 من اهللا شيئا أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))

.  

هذه أول ليلة نبتدئ ا تفسري كتاب اهللا عزوجل بعد غياب طال ومبا أن معنا اآلن  ؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم

إخوان ومبا أن معنا اآلن إخوانا مل يكونوا حضروا من أول دراسة فإننا حنب أن نلقي شيئا من األضواء على ما 

؛ وعلى  إما فرض عني، إما فرض كفاية و  أوال معرفة تفسري كتاب اهللا فرض يتعلق بكتاب اهللا عزوجل فنقول:

هذا فمن قام مبعرفة تفسري قرآن الكرمي فإنه قد قام بفريضة من فرائض اهللا عزوجل؛ ووجه كون التفسري فرضا أن 

أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب  ((وقال:  كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته )) ((اهللا تعاىل قال: 

ىل مل ينزل علينا القرآن رد أن نتعبد بلفظه بل لنعرف معناه ونطبقه عمال ومن املعلوم أن اهللا تعا أقفالها ))

؛ وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم  ، لو كان املقصود جمرد أن نتعبد هللا بتالوته وعلما وإال لكانت فائدته قليلة

أي شيء نرجع يف التفسري فإذا قال قائل: إىل  ال جتاوزون عشر آيات حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل .

نقول أهم شيء نالحظ يف هذا ما يتعلق  ؟ كتب التفسري كثرية وتناوهلا للقرآن على أوجه متنوعة فإىل أيها نرجع ؟



؛ وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل يف صفات اهللا عزوجل  ، ما يتعلق بالعقيدة بالعقيدة

من هؤالء القوم فلنحذره حىت وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية والفقهية وأمسائه، فإذا عرف أن هذا التفسري 

؛ ولنضرب هلذا مثال: الكشاف للزخمشري الشك أنه تفسري جيد  لكن جيب أن حنذره يف مقام العقيدة لئال نزل

عيال عليه حىت  يف حتليل املعاين ويف ما يرمي إىل البالغة وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا منهج كلهم

؛ لكنه يف مسألة العقيدة سيء جيب احلذر منه حىت  إنك لرتى العبارة عبارة الزخمشري بنصها و  يف هذه التفاسري

إنه قال بعضهم إنه ال يقتنع على ما يف كتابه هذا من االعتزال إال باملناقيش يعين أنه خفي كما أن الشوكة ال 

؛ وضرب هلذا مثال:  رج اإلنسان اعتزاليات صاحب الكشاف إال باملناقيشخترج إال بالنقاش كذلك ال ميكن أن خي

 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )) ((قال إنه قال ـ عفى اهللا عنها وعنه ـ إنه قال يف قوله تعاىل: 

قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح اإلنسان عن النار ويدخل اجلنة ؛ الكالم هذا هل أحد يشعر بأن فيه احنرافا ؟ 

نعم ؟ قد ال يشعر بأن فيه احنراف؛ لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلف املعاين مبا خيفى على كثري من 

رؤية الرب عزوجل أعظم فوزا من أن يدخل اإلنسان  الناس، فهو يريد ذا أن ينكر الرؤية رؤية الرب عزوجل ألن

؛ فمثل هذه العبارة يقرأها اإلنسان على أا عبارة سليمة ليس فيها  ؛ لكن الرجل ذكي اجلنة ويزحزح عن النار

إذا على أي تفسري نعتمد ؟ نقول أوال أن التفاسري األثرية  شيء ولكن ظاهره فيه الرمحة وباطنه من قبله العذاب .

، وعلى رأسها تفسري ابن  اليت تفسر القرآن باألثر عن الصحابة وعن كبار التابعني هي أوىل ما يلتفت إليهأي 

آفة وهو أنه يطلق التفسري عن الصحابة والتابعني بأسانيد بعضها صحيح  ؛ لكن يف تفسري ابن جرير جرير

أدركته قبل متحيصه وإما أنه  ا أن املنية؛ فإم وبعضها حسن وبعضها ضعيف وكأنه رمحه اهللا يريد أن جيمع ما روي

؛ وهلذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسري القرآن يف األثر يف ابن جرير أو غريه  يريد أن يكل هذا إىل القارئ

 ، ارجع إىل السند رمبا جتد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن جماهد أو غريه  . فارجع إىل السند

، فهو تفسري أثري نظري لكنه أحيانا يتغاىب عن الكالم عن  التفاسري تفسري ابن كثري رمحه اهللا من خري ما نرى يف

م مىت أنكر قلبك شيئا من هذا بعض اإلسرائيليات أو بعض القصص وهذه الشك أا آفة لكن كما قلت لك

 (األشياء اليت رخصوا فيها  فارجع إىل األسانيد أو إىل أصل هذا املنت املروي قد يكون عن بين إسرائيل وهو من

تفسري املتأخرين تفاسريهم منها أشياء منها بعض  لكن التفسري جيد . حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج )

هش  شيئا فهو قمالتفاسري جتد الكالم الطويل العريض على اآلية مث إذا أردت أن حتصل منه شيئا ال جتد منه 

كل حال طالب العلم يستطيع أن مييز بني الغ   والسليم؛ لكن هنا مسألة ؛ وعلى   فائدته قليل اللهم إال النادر

، اقرأ اآلية تدبر معناها مث سيكون لديك  أحب أن أنبه عليها أين أريد منكم أن حتاولوا أوال فهم القرآن بأنفسكم



عاين أو بعبارة ثانية ؛ ألن تعويد اإلنسان نفسه على أخذ امل ، بعد ذلك ارجع إىل أقوال املفسرين شيء من املعىن

لكن ال جتزم إذا كان األمر ليدبروا آياته ))  ((على تفسري القرآن نفسه يكسبه فهما كثريا ألنه امتثال ألمر اهللا 

ومن املفسرين من ينحى منحا آخر كمسائل الفقهية مثل القرطيب  ليس بواضح إال بعد مراجعة كتب التفاسري .

، جتد تفسريه يف مسائل كثرية من مسائل الفقه وهذا طيب الشك أنه طيب  رمحه اهللا فإنه ينحى هذا املنحى

املسألة الثانية يف التفسري: قال العلماء يرجع أوال إىل تفسري القرآن بالقرآن وهذا كثري، مث  ويفيد طالب العلم .

قرآن كابن عباس وابن والسيما من هلم عناية يف تسفري ال ، مث إىل تفسريه بأقوال فقهاء الصحابة تفسريه بالسنة

؛ فمثال إذا قال لك قائل: ما هي القوة املذكورة  ، مث إىل كبار التابعني الذين تلقوا التفسري عن الصحابة مسعود

؛ لكن جند السنة،  ننظر يف القرآن ما جند تفسريا هلا ؟وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))  ((يف قوله تعاىل: 

إذا نفسر القوة بأا الرمي أي  أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ) (وسلم:  قال النيب صلى اهللا عليه وآله

، مث  تعلم الرمي، والرمي يف كل زمان ومكان حبسبه، كان الناس يف األول يرمون بأيش ؟ بالنبال وما أشبهها

؛ والقوة هي  دى وبعيدة املدى، مث صاروا اآلن يرمون بالصواريخ قريبة امل صاروا يرمون بالبارود بالنادق والرصاص

الرمية اليت يفعلها الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يشمل أي رمي يكون حسب أساليب احلرب اليت يف 

وما أدراك ما يوم  ((، قال اهللا تعاىل:  كذلك لو قال لك قائل: ما هو يوم الدين ؟ ننظر القرآن يف فسرها وقته .

إذا يوم الدين هو اليوم  دين يوم ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا ))الدين ثم ما أدراك ما يوم ال

فإذا نفسر القرآن بالقرآن أوال مث  الذي ال ينفع فيه إال العمل وال ميلك فيه أحد ألحد منفعة وأمثال هذا كثرية .

لذين أخذوا التفسري عن الصحابة  بالسنة ثانيا مث بأقوال الصحابة السيما املعتنون بالتفسري مث بأقوال التابعني ا

؛ وال يعين هذا أننا إذا رأينا اآلية حتتمل معاين أخرى غري ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر ألن كالم اهللا  كمجاهد

؛ لكن إن كان يضاد ما فهمه  ، قد يفهمون وحنن نفهم معىن آخر لآلية تعاىل أوسع من أن حييط به البشر

، اآلية واسعة تشمل  ؛ أما إن كان ال يضاده فال مانع من أن نقول اآلية واسعة نقبلهالصحابة والتابعون فإننا ال 

القاعدة الثالثة: قد تكون اآلية حمتملة لوجهني فأكثر فماذا نصنع ؟ إذا احتمل  هذا وهذا ألن كالم اهللا واسع.

،  محلها على هذا األظهر ، فإذا كان أحد هذه املعاين أظهر وجب نقول أي هذه املعاين أظهر وجهني فأكثر ؟

بل  ((؛ فمثال قول اهللا تبارك وتعاىل:  ؛ فإننا نأخذ بالظاهر األظهر السيما إذا كان األخفى ىجيب أن حتمل عل

، املعىن األول أن املراد باليدين مها اليدان احلقيقيتان  حتتمل معنيني أحدمها أظهر من الثاين يداه مبسوطتان ))

؛  ، بعيد جدا ؛ لكن هذا املعىن الثاين بالنسبة لألول بعيد ؛ املعىن الثاين: القوة ويقبضاللتان يأخذ اهللا ما 

فنقول ال ميكن أن حنمل على املعىن الثاين ألن املعىن األول أظهر واهللا عزوجل ال ميكن أن خياطب عباده مبا هو 



يبين اهللا لكم أن  ((ويقول:  بين لكم ))(( يريد اهللا ي؛ ألن اهللا تعاىل قال:  أظهر ويريد  األخفى، هذا مستحيل

فال ميكن أن حنمل كالم اهللا عزوجل على املعىن األخفى مع وجود األظهر بل يتعني أن نأخذ باألظهر تضلوا )) 

املعنيان ال يتعارضان وجب محل اآلية  أما إذا كان املعنيان حمتمالن يعين أنه صاحل هلذا وهذا فحينئذ إن كان .

؛ ألن اللفظ الذي بني أيدينا ما  يعا وال مانع وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب املرجح من اخلارجعلى املعنيني مج

والليل إذا عسعس والصبح إذا  ((، مثال األول: قول اهللا تبارك وتعاىل:  فيه ترجيح حنتاج إىل مرجح من اخلارج

أدبر وكالمها صاحل، يف السياق ويف  الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أقبل وقال بعضهم معناها تنفس ))

؛ فماذا نقول يف مثل هذا ؟ نقول حتمل على املعنيني مجيعا وال مانع؛ ألن كالم اهللا تعاىل واسع ؛  اللغة العربية

البحر املسجور هل املعىن الذي سيجر ويكون نارا يوم القيمة أو املسجور اململوء أو  البحر المسجور )) ((ومثله 

؛ هل املسجور ظاهرة يف  نايف اآلخر؟ الي، هل كل قول  ؛ فيه أقوال وع على الفيضان على األرضناملسجور املم

وإذا البحار  ((؛ حينئذ نقول املسجور الذي سيجر كما قال اهللا تعاىل:  ، صاحل للجميع ال أحدها دون األخر ؟

جور املمنوع كما يقال سجرت املس ؛ كما تقول العرب دلو مسجورة أي مملوءة  ءواملسجور اململو  سجرت ))

؛ فاآلية صاحلة للجميع حتمل على اجلميع وال مانع ألن كالم اهللا عزوجل كما  الدابة بالقيد أي منعتها من الشرور

يرى بعض العلماء أن  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء )) ((مثال آخر قوله تعاىل:  قلت لكم واسع .

؛  ؛ هذان املعنيان ال ميكن أن حتمل اآلية عليهما مجيعا آخرون املراد بالقروء احليضاملراد بالقروء األطهار ويرى 

، املرجح اخلارجي إما من السنة أو من الكالم العرب أو من غري  ؛ إذا البد من مرجح خارجي ألما متنافيان

عليه وعلى وآله وسلم أطلق ؛ إذا رجعنا إىل املرجح اخلارجي وجدنا أن النيب صلى اهللا  ذلك، املهم البد مرجح

؛ فهنا نقول املراد بالقروء  األقراء على احليض فقال للمستحاضة اجلسي قدر ما حتبسك أقرائك أو كلمة حنوها

احليض يتعني بداللة السنة على هذا؛ وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أنه مىت احتملت اآلية معنيني فأكثر وال 

كذلك أيضا القاعدة الرابعة يف التفسري: هل جيوز  فإا حتمل عليهما مجيعا . مرجح ألحدمها وال منافاة بينهما

، ومعىن تفسريه بالرأي أن حتمله على ما تعتقد فتجعل  لإلنسان أن يفسر القرآن برأيك أو ال جيوز ؟ ال جيوز

قدون فيقولون قد قالوا ؛ وهذا يقع كثريا يف أهل األهواء حيملون القرآن على ما يعت القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك

يف القرآن برأيهم وهذه آفة قل من يسلم منها حىت الفقهاء رمحهم اهللا جتدهم إذا مر م النص وهو على خالف 

مع  رعا، وهذا ما جيوز، هذا يعين أن اإلنسان جعل نفسه مش ما يرونه جتدهم حياولون أن يصرفوه إىل ما يرون

غريه وهذا من أعظم احملرمات، حتريف الكلم عن مواضعه ؛ نعم لو فرض أنك اهللا؛ فاهللا يريد كذا وهو حيمله على 

محلته على غري ظاهره لدليل من القرآن والسنة فال بأس؛ لكن رد أن تعتقد خالف ما يدل عليه الظاهر هذا ال 



هذا جتدونه كثريا ؛ و  نفسه مشرعا مع اهللا جيوز أبدا وال حيل وهو من حتريف الكلم عن مواضعه ومن اختاذ اإلنسان

عند الفقهاء رمحهم اهللا يف بعض املسائل جتد أن اإلنسان حيرف الدليل حتريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خالف ما 

، مثال: يرى الفقهاء رمحهم اهللا أن اإلنسان أن الرجل ال جيوز أن يتطهر بفضل طهور املرأة  يدل عليه وهلذا أمثلة

ال يغتسل  (الرجل، مث يستدلون بقول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:  وجيوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور

، كيف يستدل ذا  ماذا نقول اآلن ؟ تناقض الرجل بفضل المرأة وال المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا )

واحد،  احلديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور املرأة وجواز تطهر املرأة بفضل طهور الرجل مع أن احلديث

من  (وكذلك حديث عائشة املشهور:  احلديث واحد الذي حيمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب .

، وقال إن املرء إذا  هذا احلديث محله بعض الفقهاء على أن املراد به النذر مات وعليه صيام صام عنه وليه )

يا إخواين ما الذي محلهم على صرف احلديث ؛ فلننظر  مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه ال يصام

عن عمومه ؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف ا اإلنسان بنفسه وال يصوم أحد عن أحد وال يصلي أحد عن أحد 

، أميا أكثر أن ميوت  فانظر كيف محلوا احلديث على مسائل نادرة الوقوع وصرفوه عن مسائل كثرية الوقوع

؛ وقد مضت علينا يف  ؛ وهذا خطأ يف االستدالل صيام نذر ؟ األول أشداإلنسان عن صيام رمضان أو عن 

، أنه ال جيوز أن حتمل النصوص على املسائل  اقتضاء صراط املستقيم عن شيخ اإلسالم رمحه اهللا نبأ على هذا

ن بعض الناس يقف موقفا ال يت  مراعاة املعاين فإيتعلق بالقرآن وتفسريه  النادرة وترتك املسائل الكثرية الوقوع .

؛ ألن بعض  ؛ وهذه مسألة حتتاج إىل فهم اإلنسان ال إىل الرموز املوجودة يف املطبوعات املصحف مع املعىن

أم اتخذوا  ((، قال اهللا تعاىل:  ؛ أضرب لكم مثال ؛ لكن ترجع إىل فهم اإلنسان ، خطأ واضح الرموز خطأ

 أم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون )) ((ناس يصل فيقول: بعض ال آلهة من األرض هم ينشرون ))

أهم  مستقلة عن اليت قبلها ومعناها أم هلم آهلة من األرض هم ينشرون )) ((؛ ألن مجلة  وهذه يفسد به املعىن

، حتيي األموات فتكون اجلملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا حذف منها  ينشرون يعين أهذه اآلهلة تنشر

يا أيها الذين  ((كذلك أيضا بعض الناس يقرأ  االستفهام إلبطال دعوى هؤالء آلهلتهم اليت يعبدوا . حرف

وهذا ال جيوز  ال تقربوا الصالة )) ((فيقف  آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ))

؛ أما قول اهللا  ، فسد املعىن متاما مث استأنف فسد املعىن يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة )) ((يعين إذا قرأ 

فويل للمصلين  ((فال بأس أن تقف على قوله:  فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون )) ((تعاىل: 

،  ، فإذا كانت رأس آية قف وال مانع وإن تعلق ما بعدها مبا قبلها ؟ ألا رأس آية فاهللا تعاىل أعلم بكتابه ملاذا ))

؟ ينتبه  ، الذي يسمع يقول كيف هذا وسكت فويل للمصلين )) ((مث قد يكون فيه فائدة يف الوقوف إذا قرأت 



؛ فيكون يف  قلبه وانشرح صدره الذين هم على صالتهم ساهون )) ((جتده متشوفا ملا يأيت بعدها فإذا قرأت 

، شيخ اإلسالم رمحه اهللا انتقد  بالقرآنكذلك أيضا من جهة التحزيب  جعل ذلك رأس آية يكون فيها فائدة .

؛ يف بعض األحيان جتد أن احلزب يقف على آية ما بعدها متعلق ا تعلق الروح اجلسد لكن  التحزيب املوجود

، مثن، وما أشبه ذلك؛ يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا: ما هكذا حزبه  ، ثالثة أرباع حزب مكتوب مثال حزب

أو سطران أخفروا  لكنهم يراعون املعىن فإذا كان باقي على اختمام املعىن سطر ، الصحابة حيزبونه الصحابة

 ، يف بعض األحزاب جتد تتعجب كيف هذا آخر احلزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا التحزيب وهذا صحيح

التفسري موجود ؛ هذا ما حيضرين اآلن من الكالم على شيء من قواعد التفسري وقد ألفنا كتاب صغري يف قواعد 

  يف املعاهد يدرس فمن شاء فلريجع إليه.

هل يرجع يف فهم كل آية إىل كتب التفسري املعتمدة ؟ وما هي أمثل طريقة يف التفسري إذا وقع  السائل :

  االختالف يف تفسري آية ما ؟

فهمها من أصل ما  ؛ ولكن إذا كان ما هو الزم يرجع لكن إذا اضطر إىل مراجعة التفسري يرجع إىل هذا الشيخ :

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى  (( ؛ فمثال إذا قال لك قائل: كيف أتوضأ ؟ هذا وافق اآلية حيتاج إىل الرجوع

عند االختالف نعم عند  فما حاجة أرجع إىل التفسري . الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ))

  القرآن مث بالسنة مث بأقوال الصحابة مث بأقوال التابعني .االختالف البد أن نرجع إىل تفسري القرآن ب

  بعض املفسرين املعاصرين يربط بني آيات القرآن وبني اكتشافات العصرية فما حكمهم ؟ السائل :

؛ لكن بعضهم يتجاوز ويفرط يف هذا  نعم بعض املعاصرين اآلن حياول أن يربط االكتشافات العصرية الشيخ :

، مثال أنا رأيت بعض الناس  يطابق احلاضر وهو بعيد عنه؛ لكن إذا كان املعىن قريبا فال بأسويفسر القرآن مبا 

يا معشر الجن واإلنس إن  ((أول ما قيل إم وصلوا إىل القمر صار يدندن على تفسري قول اهللا تعاىل: 

،  وقال إن هؤالء نفذوا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ))

، تفسري اآلية ذا املعىن حرام ال  ؛ هذا حرام ما جيوز نفذوا إىل أقطار السموات وأن املراد بالسلطان هم العلم

من  ((؛ ألن اآلية ظاهرة جدا يف أن هذا من باب التحدي وأم ال يستطيعون واهللا تعاىل يقول:  إشكال فيه

عدوا د نفذ من أقطار السموات ؟ يعين لو قلنا نفذوا من أقطار األرض وتهل أح أقطار السموات واألرض ))

كل من عليها فان  ((، قال اهللا تعاىل:  ؛ واآلية واضحة بأا يوم القيمة جاذبية ما نفذوا من أقطار السموات

رغ سنف ...يسأله من في السموات واألرض كل يوم هو في شأن  ...ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام 



يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال  ... لكم أيها الثقالن

    ))... يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران ...  تنفذون إال بسلطان

 


